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Resolució del director executiu de l’AGAUR, per la qual s’aprova i es disposa
l’obertura del procediment de licitació del contracte de subministrament (Expedient:
SU/11/2019)
Fets
En data 17 de desembre de 2018 el responsable de l’àrea TIC de l’AGAUR emet informe
justificatiu sobre la necessitat de contractar el subministrament, mitjançant arrendament
sense opció de compra de 6 equips multifunció per a l’Agència, pels motius que s’hi fan
constar.
Així mateix consta que, en data 23 d’abril de 2019 s’ha elaborat el plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació del subministrament esmentat.
Mitjançant Resolució de 24 d’abril de 2019, l’òrgan de contractació acorda l’inici de
l’expedient de contractació, d’acord amb les prescripcions tècniques de la prestació.
Consta a l’expedient el certificat del director econòmic i financer de l’AGAUR de 14 de maig
de 2019, pel qual s’acredita l’existència de crèdit suficient per dur a terme la contractació
esmentada.
Consta a l’expedient l’informe favorable de la directora jurídica de l’AGAUR de 10 de maig
de 2019, en relació amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula la
contractació del present subministrament;
Fonaments jurídics
1.- L’article 117, 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP) regula l’aprovació de l’expedient.
2.- L’article 135 de la LCSP regula l’anunci de licitació.
3.- L’article 156 de la LCSP regula el procediment obert.
4.- L’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública regula les mesures de gestió eficient en la tramitació.
5.- L’article 21 del Decret 168/2002, d’11 de juny, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’AGAUR regula l’òrgan de contractació.
Ateses les consideracions anteriors;
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Resolc:
1.- Aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, el
quadre de característiques i el plec de prescripcions tècniques que regula la contractació
del subministrament i instal·lació d'equips d'impressió i escaneig de documents dins
l’Agència, així com el seu servei de manteniment i el subministrament dels seus
consumibles en règim d’arrendament sense opció de compra (Exp.: SU/11/2019).
2.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte mitjançant el procediment
obert regulat a l’article 156 de la LCSP, tramitació ordinària i amb mesures de gestió
eficient en la tramitació.
3.- Aprovar el pressupost màxim de licitació per un import de 47.859,93 €, IVA exclòs. El
tipus d’IVA a aplicar és del 21%, essent el total del pressupost màxim de licitació de
57.910,52 euros, IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació D/2020001/1210 i D/2120001/1210 del
pressupost de l’AGAUR per a l’any 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.
4.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil de contractant de l’AGAUR allotjat a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, així com
també aquesta resolució i tota la documentació incorporada a l’expedient.

El director executiu de l’AGAUR
Manuel Molina Clavero

